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Təhsilin idarəolunmasının məlumat sistemlərinin tətbiqi sahəsində 2012-ci il ərzində 
aşağıdakı istiqamətlərdə işlər həyata keçirilmişdir. 

I. Nazirliyin Təhsilin idarəolunmasının məlumat sistemləri şöbəsinin kurasiyasında 
olan sahələr üzrə görülən işlər. IX və XI siniflərdə təhsil alan şagirdlərlə bağlı məlumatlar 
yığılmış, yoxlanılmış və dəqiqləşdirilərək Monitorinq və qiymətləndirmə şöbəsinə təhvil 
verilmişdir. 

“Məktəb uşağın dostudur” layihəsi çərçivəsində UNICEF və Valideyn-Müəllim 
Assosiasiyası (VMA) ilə birgə respublikanın 52 məktəbində hazırlanmış sorğu blankları əsasında 
məktəb direktorları, 10 müəllim, 10 şagird, 10 valideyn arasında sorğu keçirilmiş, məktəblər üzrə 
sorğular ümumiləşdirilmiş və yekun hesabat hazırlanaraq VMA-ya təqdim edilmişdir. 

“Təhsil Ensiklopediyası” üzrə “Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası” (10 cildlik), 
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası” (2 cildlik), “Azərbaycan Qadını 
Ensiklopediyası”nda təhsillə bağlı tanınmış şəxslər haqqında məlumatlar elektron formada 
hazırlanmışdır. 

Təhsilin idarəolunmasının məlumat sistemləri şöbəsində verilənlər bazasından istifadə 
edilərək: 

• beynəlxalq qiymətləndirmə TİMSS və PİRLS layihələri üçün 2012/2013-ci tədris 
ilində 4-cü siniflərdə təhsil alan şagirdlər haqqında məlumat hazırlanmış, 
Monitorinq və qiymətləndirmə şöbəsinə təqdim olunmuşdur. 

• xarici ölkələrdə təhsil almış və müəyyən səbəblərdən təhsilini bitirmədən  
Azərbaycan Respublikasına qayıtmış və ümumtəhsil məktəblərində təhsilini 
davam etdirən şagirdlər (AR-ın hansı məktəbində və ümumiyyətlə təhsil alıb 
almamaqları) haqqında müvafiq xarici ölkələrin ümumtəhsil məktəblərin 
rəhbərlərinin sorğularına cavab verilmişdir. 

“İnformatika” fənni üzrə olimpiadanın müvafiq turlar üçün tapşırıqlarının hazırlanması, 
işlərin yoxlanılıb qiymətləndirilməsi, respublika turunun təşkili və keçirilməsinə köməklik 
göstərilmişdir. 

Beynəlxalq İnformatika Olimpiadasında Azərbaycanı təmsil edəcək komandanın 
formalaşdırılmasında, onlar üçün təlim-məşqlərin hazırlanmasında iştirak edilmişdir. 

“Xalq kompüteri” layihəsi üzrə kompüter alan təhsil işçiləri haqqında məlumatlar TİMS 
bazası ilə tutuşdurulub, dəqiqləşdirilib və layihənin operatoruna təqdim olunmuşdur. Bütün 
muqavilələrin (19800-dən artıq) qeydiyyatı aparılmışdır. 

Təhsilin idarəolunmasının məlumat sistemləri şöbəsinin əməkdaşları  

• Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində “Elektron hökumət” və “Elektron 
xidmətlər”lə  bağlı keçirilmiş seminar və tədbirlərdə; 



• SGS Azəri LTD şirkəti və Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya 
Texnologiyaları Nazirliyinin birgə keçirdikləri “ISO 27001:2005 beynəlxalq 
standartları əsasında informasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsi məsələləri” 
mövzusunda seminarda; 

• ATƏT-in təşkilatçılığı ilə keçirilən “Azərbaycanda elektron-hökümət sahəsində 
nailiyyətlərin qiymətləndirilməsi” mövzusunda seminarda; 

• Microsoft şirkətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən “Kiber cinəyatkarlığa qarşı mübarizə” 
mövzusunda seminarda;  

• “Azərbaycan İnternet İdarəçiliyi Forumu” mövzusunda Milli konfransda; 

• AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitununda təhsildə İKT-nin tətbiqi ilə bağlı 
keçirilən müzakirələrdə; 

• İtaliyada keçirilmiş məktəblilər arasında 24-cü Beynəlxalq İnformatika 
Olimpiadasında; 

• Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutunda keçirilmiş “Kurikulum üzrə 
təlimçilərin təlimi” kursunda iştirak və çıxışlar etmişlər. 

II. İş planına müvafiq olaraq şöbə tərəfindən görülmüş işlər. 2012/2013 tədris ili 
üçün ümumtəhsil məktəblərin məlumat bazasının formalaşdırılması məqsədilə 2012/2013 tədris 
ilində respublika üzrə ümumtəhsil məktəblərində təhsil alan şagird kontingenti haqda məlumatlar 
toplanmışdır. 

2012/2013 tədris ilində respublika üzrə ümumtəhsil məktəblərdə çalışan kadr 
kontingentinin (rəhbər işçilər, müəllim, texniki heyət) məlumatlar toplanmışdır. 

“Məktəb şəbəkəsi” hesabat formasına uyğun təlim dilləri üzrə (siniflər göstərilməklə) 
2012/2013-ci dərs ili üçün məlumat bazası formalaşdırılmışdır. 

2012/2013 tədris ilində Respublika üzrə ümumtəhsil məktəblərinin maddi-texniki 
təminatı ilə bağlı  məlumat bazası formalaşdırılmışdır.  

1–ÜTM №-li forma və 1–ÜTM (toplu) №-li forma (ümumi təhsil müəssisələri) rəsmi 
statistika hesabatlarının formalaşması və çapı prosesi avtomatlaşdırılmışdır. 

2012/2013 tədris ilinin rayon/şəhər təhsil şöbələrinin məlumat bazası 
formallaşdırılmışdır. 

“TİMS-məktəb” proqramının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı respublikanın  bütün təhsil 
şöbələrinin, Nazirliyin tabeliyində olan orta ümumtəhsil məktəblərinin, Bakı şəhərinin 
ümumtəhsil məktəblərinin İKT üzrə məsul şəxslərinə treninq-seminarlar keçirilmiş və mütəmadi 
bu iş davam etdirilir. 

2011/2012 tədris ilində IX və XI sinif şagirdlərinin aldığı şəhadətnamə və attestatların 
seriyaları və nömrələri, onlarda qeyd olunan fənlər üzrə qiymətlər haqqında məlumat bazası 
formalaşdırılmışdır. 

Təhsil şöbələri, məktəblər, şagird və müəllimlər haqqında mətbuatda yayımlanan 
materiallar mütəmadi izlənilir və TİMS məlumat bazasına qoşulur. 



Nazirliyin mərkəzi aparatının müvafiq şöbələri TİMS-in mərkəzi bazasına birləşdirilmiş, 
məlumatlara çıxışları təmin edilmiş və TİMS sistemi ilə işləmək vərdişlərinin öyrədilməsi 
istiqamətində mərkəzi aparatın işçilərinə müvafiq treninqlər keçirilir. 

2011/2012-ci tədris ilində orta ixtisas təhsil müəssisələrini bitirən məzunların məlumat 
bazasını yaratmaq məqsədi ilə proqram təminatı hazırlanmış və məlumatların dəqiqləşdirilməsi 
üçün müvafiq təhsil müəssisələrinə verilmişdir. Alınmış məlumatlar bazaya daxil edilir. 
Dəqiqləşdirilmiş məlumatlar əsasında məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirən məzunların (soyad, adı və 
atasının adı, cinsi, təvəllüdü, şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyası və nömrəsi, qəbul olduğu məktəb, 
fakültə və ixtisası, bitirdiyi məktəb, köçürmə əmri, TQDK-nın sərəncamı, daxil olduğu və 
bitirdiyi il, təhsil pilləsi və təhsil forması haqqında məlumatlar, diplom seriyaları və nömrələri 
olan) məlumat bazası yaradılmışdır. 

2011/2012 tədris ili üçün ali təhsil məktəblərini bitirəcək tələbələrin məlumat bazası 
formalaşdırıılmışdır. Məlumat  bazası dəqiqləşdirilmək üçün müvafiq ali təhsil müəssisələrinə 
verilmişdir. Dəqiqləşdirilmiş məlumatlar əsasında ali məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirən 
məzunların (soyad, adı və atasının adı, cinsi, təvəllüdü, şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyası və nömrəsi, 
qəbul olduğu ali məktəb, fakültə və ixtisası, bitirdiyi ali məktəb, köçürmə əmri, TQDK-nın 
sərəncamı, daxil olduğu və bitirdiyi il, təhsil pilləsi və təhsil forması haqqında məlumatlar, 
diplom seriyaları və nömrələri olan) məlumat bazası yaradılmışdır.  

III.  Mövcud problemlər və onların aradan qaldırılması üçün təkliflər. 
 Problemlər: 

• Rayon (şəhər) təhsil şöbələrində və məktəblərdə İKT üzrə mütəxəssislərin kifayət 
qədər olmaması. 

• “Təhsil Sektorunun İnkişafı” layihəsi çərçivəsində TİMS alt-komponenti üçün 
nəzərdə tutulmuş vəsaitin ayrılmaması. 

• Şəbəkə infrastrukturunun zəif olması. 

• Xarici ölkələrin təcrübəsinin öyrənilməsi məqsədilə TİMS şöbəsinin 
əməkdaşlarının tədris səfərlərinin təşkil olunmaması. 

Təkliflər: 

• Respublikanın bütün təhsil şöbələrində TİMS üzrə ştat vahidinin ayrılması 
(Naxçıvan MR üzrə bu iş həyata keçirilib). 

• TİMS üçün istifadə edilməsi məqsədilə təhsil şöbələrinin İKT avadanlıqları ilə 
təchizatı. 

• Bütün tədris müəssisələrində (ümumtəhsil məktəbləri, texniki peşə, orta ixtisas və 
ali təhsil müəssisələri) TİMS üzrə əlaqələndiricinin təyin olunması. 

IV.  Perspektiv fəaliyyət istiqamətləri. 
1. TİMS modullarının artırılması və sistemin təkmilləşdirilməsi – müxtəlif təhsil 

pillələri və təhsil şöbələri üzrə yeni modulların yaradılması üzrə işlərin davam 
etdirilməsi. 



2. TİMS şəbəkəsinin qurulması – TN və R(Ş)TŞ üçün lazım olan avadanlıqlarının 
alınıb quraşdırılması, tələb olunan sistem proqramların və verilənlər bazasının 
idarəolunması sisteminin alınıb quraşdırılması. 

3. Sistemin istifadəçilərinin hazırlığı – treninqlərin keçirilməsi. 

4. TİMS-in idarəetmə strukturunun təkmilləşdirilməsi – R(Ş)TŞ-də TİMS-ə 
cavabdeh olan İKT üzrə mütəxəssis ştatının ayrılması, TİMS-in fəaliyyəti üçün 
cavabdehlik sisteminin qurulması. 

5. Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması idarəsi ilə məlumat mübadiləsinin 
təşkili. 

 


